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Trajnica meseca: hermelika

Jesen, čas zvezdastih socvetij
Hermelike spadajo med najbolj prilju-
bljene jeseni cvetoče trajnice. Bolj ko
jih spoznavamo, bolj zamo ceniti, da
njihova vrednost ni samo v jesenskem
cvetenju, temveč se odlikujejo tudi po
lepi obliki rasti videzu skozi vso ra-
stno obdobje, po trpežnosti, po razno-
likosti sort, po lepi zimski silhueti,
obletavajo jih tudi čebele in metulji.

Hermelike, z latinskim imenom Se-
dum, so zelo raznolik rod rastlin.
Njihova skupna lastnost so sočni

oziroma sukulentni listi ter zvezdasti cve-
tovi, združeni v socvetja. V naravi so razšir-
jeni po vsej severni polobli, kjer rastejo
med skalami, po travnikih in celo v pesku.
Sedume zaradi obsežnosti rodu in lažje
preglednosti delimo v dve skupini – nizko
rastoče, ki jih imenujemo homulica, ter viš-
je rastoče, ki jih imenujemo hermelike. Ta-
ko med homulicami kakor tudi med her-
melikami obstaja veliko število vrst in sort,
ki se med seboj razlikujejo po rasti, barvi in
obliki listov, barvi cvetov in času cvetenja.
Oboje najlepše uspevajo na sončnih rasti-
ščih in v odcednih tleh. Rastejo tudi v bolj
peščenih, s hranili revnih tleh, saj hermeli-

ke za lepo in bujno rast ne potrebujejo ve-
liko. Uspevale bi tudi v polsenci, vendar bi
bili v tem primeru njihovi poganjki daljši,
pretegnjeni. Predolga in pretegnjena ste-
bla se namreč rada poležejo, posebej jese-
ni, pod težo velikih ploščatih socvetij. Po-
dobno se utegne zgoditi tudi na vrtni gre-
di, katere tla so bogata s hranili. Če herme-
like zrastejo previsoko, je med poganjke že
konec maja treba namestiti opore ali pa jih
skrajšati – poganjke porežemo na polovico
takratne rasti in šop nekoliko razredčimo.
Tako bodo rastline ostale kompaktnejše.

Nizke homulice

Homulice so nizko rastoče trajnice, ki se hi-
tro razširjajo, vendar niso nadležne. Veči-
noma so vednozelene. Uporabljamo jih za
prekrivanje tal na zelo sončnih rastiščih.
Posebno uspešna je njihova raba na stre-
šnih vrtovih, kjer so rastline posajene v ze-
lo rahel, posebej pripravljen substrat, ki ne
vsebuje veliko organskih snovi. Poleg tega
so na strehi ponavadi izpostavljene sončni
pripeki in vetru, vendar kljub temu lepo
uspevajo. Sadimo jih tudi med skale, med
kamne na suhozidih in na sklanjakih, pri-

merne pa so tudi za zasajevanje grobov.
Izbiramo lahko med nekaj deset vrstami
oziroma sortami, ki se med seboj razlikuje-
jo predvsem po obliki in barvi listov. Listi so
lahko zeleni, rumeni, srebrni, rdeči in več-
barvni, pri nekaterih zelenolistnih sortah
pa se pred zimo lepo obarvajo. Tudi cveto-
vi, ki se odpirajo poleti, so lahko različnih
barv – beli, kremni, rumeni, rožnati in rde-
či.
Homulice zrastejo do 10 cm v višino in do
30 cm v širino. Glede oskrbe homulice niso
zahtevne. Za lepšo rast je priporočljivo, da
jih pomladi, preden odženejo novi poganj-
ki, postrižemo. Pri tem odstranimo vse od
zime poškodovane poganjke. Pri delu ni
potrebno biti posebej natančen, to lahko
opravimo kar z velikimi škarjami, če jih
imamo posajene na večji površini. Homuli-
ce namreč niso občutljive na rez.
Visoke hermelike
Hermelike, Sedum spectabile, Sedum te-
lephium, si vsekakor zaslužijo mesto v vsa-

1. Hermelika v ospredju jesenske grede
lepo dopolnjuje razkošne okrasne tra-
ve najrazličnejših oblik v ozadju.
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kem vrtu ali parku. So izjemno raznolike,
trpežne in lepe trajnice. Odganjati začnejo
že zgodaj spomladi, takrat, ko iz zemlje
pokukajo in začnejo cveteti prvi žefrani.
Njihova stebla, ki nosijo mesnate liste, tvo-
rijo spomladi in poleti prav lepe šope. Na
njihovem koncu se že na začetku poletja
začnejo razvijati ploščata socvetja, sesta-
vljena iz drobnih zvezdastih cvetov. Odpi-
rajo se od avgusta dalje. Podobno kot pri
homulicah, so lahko cvetovi beli, kremni,
rožnati ali rdeči, odvisno od sorte. Listi pri
hermelikah so ponavadi sivo modri, pri no-
vejših sortah pa tudi rdeči ali pisani z rume-
no ali belo obrobo. Stebla in ploščata so-
cvetja hermelik se jeseni lepo posušijo in
ostanejo lepa še pozimi, ko okrašena z iv-
jem ali snegom olepšajo zimsko podobo
vrta. Hermelike zrastejo do 50 cm v višino,
v širino pa tudi do 40 cm.
Sadimo jih v najrazličnejših kombinacijah.
Na sončnih in sušnih predelih vrta ali parka
so zanimive v družni sivke, žajbljev, nižjih

okrasnih trav, lepo se ujemajo tudi z zelišči.
Na vrtno gredo pa jih sadimo v družbo ga-
vre, lepih očk, kadulje, mačje mete, jesen-
skih aster, dresni in višje rastočih okrasnih
trav.Posebno zanimive so tudi v posodah
in v koritih, saj ne zahtevajo veliko oskrbe
in zalivanja. Na vrtu so dobrodošle tudi za-
to, ker jih obletavajo čebele in metulji,
hkrati pa so lepe tudi za rezano cvetje, saj v
vazi dolgo časa ohranijo svežino.
Hermelike že od nekdaj uporabljajo tudi v
ljudskem zdravilstvu, denimo pri oskrbi
manjših ran, za razkuževanje in prepreče-
vanje vnetij pri opeklinah in zaradi pikov
žuželk. Poznamo tudi uporabo za kulina-
rične namene, kuhane liste dodajamo sola-
tam. Znana sta liker ali aromatizirano žga-
nje s hermeliko.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

2. Sedum telephium ssp. ruprechtii je her-
melika srednje velikosti, ki se odlikuje po
lepi, rahlo povešavi obliki rasti, po rdeč-
kastih steblih ter modro sivih listih z
rdečo obrobo.
3. Nizko rastoča homulica z rdečimi listi,
Sedum spurium 'Schorbuser Blut', med
skalami. Za lepo in kompaktno rast jo en-
krat letno postrižemo.
4. Homulica Sedum floriferum 'Weihen-
stephaner Gold' se odlikuje po zelenih li-
stih in rumenih cvetovih. Listi se jeseni
rdeče obarvajo. Lahko jo sadimo med ska-
le in v pesek.
5. Hermelike se odlikuejo po drobnih
zvezdastih cvetovih, ki so združeni v veli-
ka, ploščata socvetja. Večinoma cvetijo
jeseni, njihovi cvetovi pa privabljajo čebe-
le in metulje.
6. Pomladna podoba Sedum 'Purple Empe-
ror', sorte hermelike z rdeče vijoličnimi
listi, ki pridejo med sveže zeleno barvo
trajnic še posebno lepo do izraza.
7. Sveža zelena barva zaprtih socvetij
hermelike je v vročih poletnih mesecih še
posebej dobrodošla, saj deluje osvežujo-
če, posebej v družbi modro cvetoče pero-
vskije.
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